
MĚSTO SEZEMICE 
 

VÝPIS 

Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE 
 

Den konání jednání: 06. 11. 2013 
Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, 
Sezemice 
 
 
Usnesení č. R/144/17/2013 
Rada města v souladu s § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
projednala předloženou zprávu a 
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit vyúčtování hospodaření města k 30. 09. 2013 
II. ukládá předložit vyúčtování hospodaření města k 30. 09. 2013 zastupitelstvu města 
III. rozhodlo o termínu mimořádné rady města na den 13. 11. 2013 za účelem projednání 

návrhu rozpočtu na rok 2014 
 
Usnesení č. R/145/17/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 - 2 uvedenou v rozpočtovém opatření dle rozpisu 
rozpočtu 2/2013 
 
Usnesení č. R/146/17/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

bytové jednotky č. 732/11 – byt č. 531 ul. Nejedlého 732 Sezemice z  JN na MK 
II. po vyrovnání pohledávek vůči městu souhlasí s převodem bytu č. 531, ul. Nejedlého 

732 Sezemice z JN na MK 
III. schvaluje pronájem bytu č. 531, ul. Nejedlého 732, Sezemice pro MK 
IV. ukládá odboru správy majetku a ŽP uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu 

bytové jednotky a nájemní smlouvu a to od 01. 12. 2013. 
T: 30. 11. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/147/17/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou z majetku města  
II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. Sezemice 

nad Loučnou zastupitelstvu města 
T: 03. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/148/17/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a: 
I. bere na vědomí nabídku VL – darování nemovitostí – pozemku p. č. 927/4 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou z majetku pana VL a pozemku p. č. 985/27 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou z majetku paní ZK a nabídku na prodej vybudované komunikace včetně 
zpevněných ploch a inženýrských sítí (veřejné osvětlení, kabelová televize a rozhlas, 
vodovod, kanalizace)  
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II. doporučuje zastupitelstvu města přijmout do vlastnictví města Sezemice pozemek p. č. 
927/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví VL a pozemek p. č. 985/27 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou z vlastnictví ZK. Převod z vlastnictví VL a ZK bude uskutečněn 
formou darovací smlouvy  

III. doporučuje zastupitelstvu města schválit převod následujícího majetku z vlastnictví VL 
do majetku města Sezemice: 
1. komunikace včetně zpevněných ploch na pozemcích p. č. 927/4, 938/4, 938/3, 

985/27, 938/13 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
2. inženýrské sítě – veřejné osvětlení, kabelová televize a rozhlas, vodovod a kanalizace 

na pozemcích p. č. 927/4, 938/4, 938/3, 985/27, 938/13, 985/21, 1142/5, 1802/5, 
1802/1 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou včetně všech souvisejících pravomocných 
rozhodnutí orgánů státní správy formou kupní smlouvy za celkovou kupní cenu ve 
výši 15.000 Kč včetně DPH 

IV. ukládá předložit zprávu týkající se převodu dle bodu II a III. tohoto usnesení 
zastupitelstvu města 

T: 03. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 
 
Usnesení č. R/149/17/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 154/1, st. p. č. 29/2 a 

st. p. č. 31/2 v k. ú. Lukovna z majetku města Sezemice za pozemek p. č. 971 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, 
důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že pozemek je umístěn v lokalitě plánované 
pro obchvat města Sezemice  

II. ukládá předložit zprávu týkající se převodu pozemků p. č. 154/1, st. p. č. 29/2 a st. p. č. 
31/2 v k. ú. Lukovna zastupitelstvu města v obou variantách 
T: 03. 12. 2013 
Z: vedoucí OSMŽP 

 
Usnesení č. R/150/17/2013 
Rada města projednala důvodovou zprávu a 
I. bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 141, uzavřené dne 14. 06. 2009, 

předmětem nájemní smlouvy jsou nebytové prostory v č. p. 133 v ul. Masarykova 
v Sezemicích 

II. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 141 uzavřené dne 14. 06. 2009 ke dni 31. 01. 
2013 

III. ukládá  
1. zajistit veškeré náležitosti spojené s ukončením nájemní smlouvy  
2. zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v č. p. 133 v ul. Masarykova 

v Sezemicích o výměře 40,3 m2  
IV. bere na vědomí doručení žádosti o pronájem nebytových prostor v č. p. 133 v ul. 

Masarykova v Sezemicích. Žádost podal pan. Zdeněk Hlína, Nejedlého č. 570, Sezemice 
 
Usnesení č. R/151/17/2013 
Rada města projednala předloženou zprávu a 
I. bere na vědomí informaci o činnosti komisí rady města  
II. bere na vědomí návrh rozdělení odměn pro jednotlivé komise a výbory, o konečném 

rozdělení odměn, které bude předloženo zastupitelstvu města, rozhodne rada města na 
příštím jednání  

 
 
 
 

Martin Staněk 
starosta města 

 Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


